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ATA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA DO 
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS 

REALIZADA EM 01/10/2012 
 

Às dezesseis horas e trinta minutos de um de outubro do ano de dois mil e doze, na 1 

sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas – CAU/AM, Rua Carlos 2 

Lacerda, n° 105 – Adrianópolis – Manaus/AM, foi realizada a Décima Sessão Ordinária 3 

de Plenária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, sob a direção do 4 

presidente, Arquiteto e Urbanista JAIME KUCK, e secretariada pela Gerente 5 

Administrativa e Financeira CRISTIANNE DA SILVA MACEDO. O presidente abriu os 6 

trabalhos e, como primeiro item da pauta, fez a verificação do quórum, onde se 7 

constatou os seguintes presentes, Conselheiros Efetivos Presentes: Ana Luiza Souto 8 

Loureiro de Castro, Cristiane Regina de Melo Sotto Mayor Fernandes, Cláudio Brandão 9 

Nina, Maurício Rocha Carvalho e como Conselheiro Suplente: Helder Alexandre 10 

Amorim Pereira. Esteve presente a Senhora: Thaís Mêne Melo, Gerente Técnica do 11 

CAU/AM. Conforme os termos do art. 39, foram apresentadas as justificativas dos 12 

conselheiros faltosos, conforme segue: Heraldo Costa dos Reis. Como segundo item 13 

da pauta foi realizada a leitura da ata da nona sessão plenária, a qual foi aprovada por 14 

unanimidade. No terceiro item da pauta foi realizada a apresentação do Relatório 15 

Caixa pela Gerente Administrativa e Financeira, mostrando os recursos recebidos e as 16 

despesas realizadas até setembro/2012. O Diretor Financeiro propôs que os 17 

conselheiros analisassem e, posteriormente, trazerem seus questionamentos, caso 18 

houvesse. No quarto item da pauta, o Presidente explicou e apresentou a 19 

reestruturação orçamentária de 2012, informando quanto às receitas e o conceito de 20 

CAU mínimo, o qual este Conselho solicitou junto ao CAU/BR para complementar as 21 

suas receitas próprias, tal reestruturação foi aprovada por todos. Como quinto item da 22 

pauta, foi realizada à leitura de extratos de correspondências recebida, sendo relatado 23 

quanto ao Ofício recebido do CREA que encaminha os CDs com as ARTs e CAT, a 24 

Gerente Técnica informou que está elaborando relatório dos profissionais que estão 25 

com inconsistência nas suas informações repassadas pelo CREA. Foi lido, também, o 26 

Ofício do CREA/AM que solicita o pagamento do Convênio firmado entre o CAU/AM, 27 

sendo decidido por todos a quitação do débito supracitado. Outra correspondência 28 

recebida foi pela Câmara Municipal de Manaus que convida o CAU/AM a participar da 29 

audiência pública da Subcomissão do Código de Parcelamento do Solo Urbano a ser 30 

realizada no dia 10.10.2012, às 14h00, no Plenário Adriano Jorge. A gerente Técnica, 31 

também, comunicou quanto ao Ofício recebido da Infraero que solicita a vinculação do 32 

corpo técnico à Empresa, a mesma ficou encarregada de responder o supracitado 33 

Ofício. No sexto item da pauta, Presidente relatou quanto a sua participação na 34 

Reunião em Teresina, sendo discutida importância da fiscalização, sendo a mesma 35 

voltada para a orientação aos órgãos e empresas competentes, encaminhando os 36 

problemas às comissões responsáveis. O Sexto item da pauta, relato das comissões e 37 
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respectivas coordenações, o Conselheiro Maurício Rocha Carvalho informou que irá 38 

participar do Seminário de Capacitação das Comissões de Ensino e Formação dos 39 

CAUs nos dias 10 e 11 de outubro em Santa Catarina. Na oportunidade, o supracitado 40 

Conselheiro relatou sua participação e da Gerente Técnica, Thaís Mêne Melo, na 41 

reunião que ocorreu na Asbea para a divulgação do CAU/AM e do novo sistema 42 

SICCAU, adotado pelo CAU/AM. O Sétimo item da pauta, referente a  aplicação do Art 43 

39 do regimento do CAU/AM,  foi ressaltado pelo Presidente que o Conselheiro Titular 44 

não pode ter mais de 5 faltas, estando o mesmo automaticamente desligado da 45 

posição de Conselheiro. Foi apresentado o modelo da Carta a ser encaminhada aos 46 

conselheiros faltosos. Como extra-pauta, o Conselheiro Marcos Cereto relatou quanto 47 

a importância de se comemorar o dia do Arquiteto, a fim de aproveitar tal data para 48 

tornar conhecido o CAU/AM, ficando decidido que o referido assunto seria tratado na 49 

Reunião da Diretoria. O Presidente, Arq. E Urb. Jaime Kuck, agradeceu a presença de 50 

todos e deu por encerrado a sessão. Para constar, foi lavrada a presente ata que, 51 

depois de lida e aprovada, será assinada por mim, Cristianne da Silva Macêdo, e pelo 52 

Presidente, Jaime Kuck. 53 
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